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2000-04-18 

TITEL: 
Anordning  och   forfarande   f6r   aktivering   av  en nSdbroms- 

5       funktion hos ett fordon. 

TEKNISKT OMRADE: 

Den foreliggande uppfinningen avser en anordning f5r 

aktivering av en n5dbromsfunktion hos ett fordon i beroende 

10 av huruvida en ordinarie bromsfunktion innefattande en 

forsta bromskrets och en andra bromskrets ar ur funktion. 

Uppfinningen avser ocksi ett f6rfarande for sadan 

aktivering av en nbdbromsfunktion. 

15       TEKNIKENS STANDPUNKT: 

I samband med transport av tunga laster, t.ex. vid 

anlaggningsarbeten, utnyttjas ofta fordon av typen 

ramstyrda dumprar. S&dana fordon kan koras med stora och 

tunga laster p& omrSden dar det inte finns vagar, vilket 

20 exempelvis kan vara aktuellt vid transporter i anslutning 

till vag- och tunnelbyggen, sandtag, gruvor och liknande 

miljoer. 

En ramstyrd dumper av i  sig kant slag ar uppbyggd av en 

25       en framre  fordonsdel/   en s.k.  motorenhet/   som i  sin tur 

innefattar en fr&mre ram som uppbar bl.a. en motor och en 

framre   hjulaxel,   Dessutom   innefattar   dumpern   en bakre 

fordonsdel i form av en s.k.  lastenhet med en bakre ram, 

vilken    i    sin    tur    uppbar    tv4    hjulaxlar,    en framre 

30      boggiaxel   och   en  bakre  boggiaxel.   Fordonet   ar normalt 

omkopplingsbart       inrattat       f6r      drift      med olika 

hjulkombinationer,   varvid samtliga sex hjulen pk de tre 

axlarna    kan    gdras    drivande    i    beroende    av aktuella 

driftsfSrh&llanden. En ramstyrd dumper kan ha en vikt som 

35       ar  av storleksordningen  15-30  ton och  kan  lastas med en 

lastvikt av storleksordningen 20-35 ton. 

I en ramstyrd dumper ar motorenhetens ram sammankopplad 

med    lastenhetens    ram    via    en    speciell    styrled, som 
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till&ter motorenheten och lastenheten att vridas i 

ffcrh&llande till varandra kring en tankt langsgSende 

axel, d.v.s. en axel med utstr&ckning langs fordonets 

langsriktning. Denna styrled medger ocksli en vertikal 

5 lagring f6r styrning av fordonet. P& s& vis till&ts 

motorenheten och lastenheten att rora sig huvudsakligen 

oberoende av varandra. Detta minskar de pafrestningar som 

verkar p& fordonet i synnerhet vid korning i sv4r 

terrang. 

10 

En ramstyrd dumper ar normalt utrustad med en dieselmotor 

samt en automatisk vaxell&da med exempelvis sex vaxlar 

fram&t och tva vaxlar bakSt. F8r bromsning av fordonet 

utnyttjas    ett    f ardbromssystera    som    lampligen av 

15 hydraulisk typ och som ar uppdelat pk tv& bromskretsar, 

dar en ffcrsta bromskrets ar avsedd for motorenheten och 

en andra bromskrets ar avsedd for lastenheten. 

Fardbromssystemet innefattar normalt konventionella 

skivbromsar som ar inrattade f5r bromsning av respektive 

20 hjul* 

Forutom fardbromssystemet utnyttjas normalt ocksS i en 

ramstyrd dumper ytterligare bromsfunktioner. Som exempel 

p&   en   s&dan   ytterligare  bromsfunktion   kan   namnas   en i 

25 vaxellSdan integrerad retarder, d.v.s. en hydraulisk 

bromsanordning som pi kant satt verkar pk en turbinaxel i 

vaxellidan f6r bromsning av fordonet. Vid bromsning av 

dumpern utnyttjar ffcraren en bromspedal som ar sk 

utformad      att      den      vid      nedtryckning      ftfrst ger 

30 retarderverkan samt vid ytterligare nedtryckning ger 

retarder- och fardbromsverkan tillsammans. Genom att pk 

sk vis utnyttja retardern i f6rsta hand fks ett minskat 

slitage pk fardbromssystemet och en fSrhojd bromskomfort 

f5r fbraren.  F5r aktivering av retardern utnyttjas ocksS 

35 en separat retarderpedal, som vid nedtryckning ger 

bromsverkan enbart med hjalp av retardern. 
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En ytterligare bromsfunktion som normalt utnyttjas i 

samband med en ramstyrd dumper ar en motorbroms. Denna 

bromsfunktion, som ar vanligt f5rekommande vid 

5 dieselmotor, ar styrbar via ett sarskilt reglage och 

innefattar ett spjall som vid aktivering hindrar utflttdet 

av avgaser fr&n motorn under dess utbl&sningstakt. Detta 

skapar ett mottryck i avgassystemet som ger en bromsande 

effekt. 

10 
En ytterligare bromsfunktion som utnyttjas i en ramstyrd 

dumper utgOrs av en parkeringsbroms, vilken i sig ar 

inrattad att kunna aktiveras f5r att sakerstalla att ett 

stillast&ende och parkerat  fordon  inte  ror  sig.   Det ar 

15 forut kant att inratta en parkeringsbroms s& att den vid 

ansattning pSverkar en kardanaxel som ISper fr&n motorn 

och bak&t till lastenheten. Narmare bestamt innefattar 

parkeringsbromsen ett bromsok som p&verkar en bromsskiva, 

vilken    i    sin    tur    ar   monterad   pk   denna kardanaxel. 

20 Parkeringsbromsen kan aktiveras av foraren, lampligen via 

en spak eller ett reglage i anslutning till ftfrarens 

plats i fordonet. 

Det ar tidigare kant att utnyttja en parkeringsbroms av 

25 typen fjaderbroms, vilket innebar att den ansatts med 

hjaip av fjaderkraft och frigbrs med hjaip av en 

tryckluftskrets, med vars hjaip fjaderkraften kan 

Sverbryggas s& att bromsen kan lossas. Parkeringsbromsen 

f&r sin tryckluftf5rs5rjning frSn en i dumpern inrattad 

30 kompressor, via en tryckluf tbeh&llare och en 

parkeringsbromsventil som ar anordnad i anslutning till 

det ovannamnda reglaget som kan aktiveras av foraren. 

FOrutom   det   generella   syftet   att   ansatta parkerings- 

35      bromsen   i   samband  med  parkering   av   dumpern   finns det 

onskem&l   att   kunna   utnyttja   parkeringsbromsen   som en 
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nodbroms i det fall att det ordinarie fardbromssystemet 

skulle upphttra att fungera. Narmare bestamt finns det d§ 

ett behov av en automatisk ansattning av 

parkeringsbromsen, eftersom f6raren inte alltid gSr en 

5       korrekt bedSmning av nar en nSdbroms miste anvandas. 

Om parkeringsbromsen skulle ansattas under fard skulle 

detta medfGra en haftig inbromsning av fordonet. Detta 

kan i  sin tur orsaka  skador p4 personer och utrustning. 

10 Av denna anledning finns det ett onskem&l att inte 

oavsiktligen ansatta parkeringsbromsen. Dock kan 

eventuellt ferekommande fel, t.ex. kabelbrott eller andra 

enkla fel i fordonets elsystem - vilka normalt inte skall 

medfSra   n&gon   ansattning   av   en   nfcdbromsfunktion   - ge 

15 upphov till att parkeringsbromsen ansatts nar den 

egentligen inte behGvs. 

Eftersom man  vill  undvika  s&dana  situationer   finns det 

ett   behov   av   forbattrade   system   som   fsrhindrar att 

20      parkeringsbromsen   aktiveras   automatiskt   nar   den inte 

behdvs• 

REDOG0RELSE FOR UPPFINNINGEN: 

Ett huvudsakligt andam&l med den fereliggande 

25 uppfinningen ar s&ledes att tillhandah&lla en fSrbattrad 

anordning fSr aktivering av bromsfunktion hos ett fordon, 

i synnerhet en ramstyrd dumper, vid vilken ovannamnda 

problem 15ses, Detta andam&l uppn&s medelst en anordning, 

vars kannetecknande sardrag framg&r av efterffcljande 

30 patentkrav !♦ Andam&let uppn&s ocksS medelst ett 

fSrfarande, vars kannetecknande sardrag framgir av 

efterfeijande patentkrav 7, 

Uppfinningen utg6rs av en anordning f5r aktivering av en 

35      nodbroms funkt ion hos ett fordon i beroende av huruvida en 

ordinarie bromsfunktion  innefattande  en  f6rsta bromskrets 
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och en andra bromskrets ar ur funktion. Uppfinningen 

kannetecknas av att den innefattar en forsta givare for 

detektering av huruvida trycket i den fSrsta bromskretsen 

understiger ett fSrsta gransvarde, en andra givare far 

5 detektering av huruvida trycket i den andra bromskretsen 

understiger ett andra gransvarde, samt medel f6r 

aktivering av namnda n6dbromsfunktion om trycket i den 

fSrsta bromskretsen understiger det fOrsta gransvarde 

samtidigt som trycket i den andra bromskretsen 

10      understiger det andra gransvardet, 

Genom uppfinningen uppnSs en fdrdel i det att den medger 

en saker aktivering av en nttdbromsfunktion och en minskad 

risk   att    denna   n6dbromsfunktion    aktiveras    i onOdan, 

15       d.v.s- nar den inte behovs. 

Fordelaktiga utforingsformer av uppfinningen framg&r av 

de efterfSljande beroende patentkraven. 

20 FIGURBESKRIVNING: 

Uppfinningen  skall   i det   foljande  narmare   f5rklaras med 

hanvisning   till   ett f6redraget   utforingsexempel   och de 

bifogade ritningarna, i vilka: 

25       figur 1      principiellt visar en ramstyrd dumper vid vilken 

uppfinningen kan utnyttjas. 

figur 2      i   blockschemaform   visar   uppfinningens princi- 

piella   funktion,   med hanvisning  till  en fdrsta 

30 utfOringsform, 

figur 3      visar uppfinningens funktion med hanvisning till 

en andra utforingsform, och 

35 figur 4 visar uppfinningens funktion med hanvisning till 

en tredje utffcringsform. 
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FOREDRAGNA UTFORINGSFORMER: 

I figur 1 visas en StarJet forenklad sidovy av en ramstyrd 

dumper 1 vid vilken den foreliggande uppfinningen ar avsedd 

5 att utnyttjas. Uppfinningen ar dock inte begransad till att 

anvandas vid denna typ av fordon, utan kan i princip 

anvandas vid alia typer av fordon dar det finns behov av 

en saker aktivering av en nedbromsfunktion, i synnerhet fSr 

att fSrhindra att bromsfunktionen ansatts i onodan. 

10 
I figur 1 visas sSledes en ramstyrd dumper 1, vilket ar en 

fordonstyp som ar i sig f6rut kand. I det fSljande beskrivs 

inte fordonet i detalj utan endast de komponenter och 

funktioner hos fordonet som ar nOdvandiga for fSrst&elsen 

15      av uppfinningen. 

P& i sig kant satt innefattar dumpern 1 en motorenhet 2 med 

en framre hjulaxel 3. Dumpern 1 innefattar ocks& en 

lastenhet 4 med tv& hjulaxlar, namligen en framre boggiaxel 

20 5 och en bakre boggiaxel 6. Motorenheten 2 och lastenheten 

4 ar sammankopplade via en sarskild styrled 7, som pk i sig 

kant satt till&ter motorenheten 2 och lastenheten 4 att 

rSra sig i f5rh&llande till varandra huvudsakligen 

oberoende* 

25 

Samtliga hjulaxlarna 3, 5, 6 kan bromsas med ett 

fardbromssystem som lampligen ar anordnat i form av tvS. 

bromskretsar (visas ej i detalj) , narmare bestamt en fSrsta 

bromskrets f6r motorenheten 2 och en andra bromskrets f8r 

30 lastenheten 4. Pk i sig kant satt innefattar 

fardbroms systemet (ej visade) skivbromsar som verkar p& 

respektive hjul hos dumpern 1. 

FSrutom   det   ovannamnda   fardbromssystemet   ar   dumpern 1 

35       lampligen   ocks&   utrustad  med   ytterligare   bromsfunktioner 

som inte framgSr av figur 1 men som innefattar en retarder, 
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vilken pk kant satt ar integrerad i dumperns 1 vaxell&da 

som finns anordnad i anslutning till fordonets motor, p& 

motorenheten 4, En ytterligare bromsfunktion i form av en 

motorbroms finns fdretradesvis ocksa inrattad pk dumpern 1. 

5 Pk kant satt innefattar motorbromsen ett via ett reglage 

styrbart spjall som utnyttjas for att hindra utflodet av 

avgaser fr&n motorn under dess utbl&sningstakt. Detta 

skapar ett mottryck i avgassystemet, vilket kan utnyttjas 

f5r bromsning av fordonet. SAval retardern som 

10 motorbromsen kan aktiveras av foraren, med hjaip av 

lampliga reglage. Dessutom kan retardern och motorbromsen 

vid behov aktiveras automatiskt med hjaip av en sarskild 

styrenhet. 

15 Durapern 1 innefattar ocks& en ytterligare bromsfunktion i 

form av en parkeringsbroms. Dess ing&ende komponenter visas 

ej i detalj i figurerna. Pk ett satt som i sig ar forut 

k^nt innefattar parkeringsbromsen ett bromsok som 

pSverkar en bromsskiva,  vilken i sin tur ar monterad pk 

20 en kardanaxel som loper frSn dumperns motorn och till 

lastenheten 4 for drift av lastenhetens 4 hjulaxlar 5, 6. 

Parkeringsbromsen kan aktiveras av foraren, lampligen via 

en spak eller ett reglage vid en fSrarplats i 

motorenheten 2• 

25 

I figur 2 visas i detalj hur dumperns 1 tryckluftsystem 

ar inrattat, och hur uppfinningen kan utnyttjas fSr 

ansattning och lossning av en parkeringsbroms 8 hos 

dumpern. Enligt utfSringsformen ar parkeringsbromsen 8 av 

30 typen fjaderbromsf vilket innebar att den ansatts med 

hjaip av f jaderkraften hos en kraftig fjader 9 och 

frigars med hjalp av tryckluft som levereras via en 

tryckluftskrets 10. Vid lossning av parkeringsbromsen 8 

Sverbryggas   s&ledes   fjaderkraften   fr&n   fjadern   9 med 

35 hjaip av tillfard tryckluft. Nar denna tillftfrda 

tryckluft evakueras och sjunker ner  till  atmosfarstryck 



8 

kommer parkeringsbromsen iter att ansattas, varvid 

fjadern 9 pressar en (ej visad) tryckst&ng sk att en 

mekanisk ansattning av en (ej visad) bromsskiva 

tillhandah&lls. 

5 
Tryckluftskretsen 10 fkr sin tryckluftf5rsbrjning fr&n en 

i dumpern inrattad kompressor 11, vilken ar ansluten till 

en tank 12 via en tryckluf tsregulator 13. Till 

tryckluftsregulatorn      13      finns      aven   • ansluten en 

10 regenereringstank 14. Fran den forstnamnda tanken 12 ar 

tryckluftskretsen ansluten till parkeringsbromsen 8 via 

en parkeringsbromsventil 15 och ett sarskilt 

ventilarrangemang 16, vilket kommer att beskrivas i 

detalj   nedan.   Fr&n  tanken  12   finns  ockslt  en anslutning 

15 till ovriga tryckluftsforbrukare i dumpern, vilka har 

symboliskt indikeras med hanvisningssiffran 17. S&dana 

ytterligare tryckluftsforbrukare kan exempelvis utgSras 

av en differentialsparr, motorbroms, signalhorn eller 

liknande funktioner. Vidare gailer att 

20 parkeringsbromsventilen 15 foretradesvis ar inrattad i 

anslutning till ett reglage, t.ex. en spak, som ar 

tillganglig for manSvrering av fordonets fSrare. 

Ventilarrangemanget 16 kommer nu att beskrivas i detalj. 

25 Det ar en grundiaggande princip bakora uppfinningen att 

ventilarrangemanget 16 innefattar en forsta ventil 18 som 

ar inrattad att stailas i ett forsta lage eller ett andra 

lage, beroende pk ett detekterat varde avseende det tryck 

Pi    som    r&der    den    fSrsta    bromskretsen,     d.v.s. den 

30       bromskrets   som   finns   anordnad   i   motorenheten   2 (jfr. 

figur 1) . Likaledes ar det en grundprincip bakom 

uppfinningen att ventilarrangemanget 16 innefattar en 

andra ventil 19 som ar inrattad att stailas i ett fSrsta 

lage   eller   ett   andra   lage   beroende   pk   ett detekterat 

35 varde avseende det tryck p2 som rider i den andra 

bromskretsen,  d.v.s.  den bromskrets som finns anordnad i 
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lastenheten 4. For detta andamai ar respektive ventil 18, 

19 ansluten till en f5rsta tryckgivare 20 f6r detektering 

av trycket Pi i den forsta bromskretsen respektive en 

andra tryckgivare 21 f5r detektering av trycket p2 i den 

5 andra bromskretsen. Ventilerna 18, 19 ar av i sig kand 

typ som innefattar en (ej visad) solenoid som kan 

aktiveras sa att ventilen stalls i ett fSrsta lage, 

varvid ventilen med hjalp av en (ej visad) fjader stalls 

i ett andra lage nar solenoiden ej ar aktiverad. 

10 

Den f6rsta ventilen 18 och den andra ventilen 19 ar 

anslutna, via en vaxelventil 22, till en tredje ventil 

23. Det ar en grundlaggande princip bakom uppfinningen 

att de tre ventilerna 18,  19,  23 och vaxelventilen 22 ar 

15 anslutna till varandra p& sk vis att den tredje ventilen 

23 stalls i ett fSrsta lage nar b&de den farsta ventilen 

18 och den andra ventilen 19 ar stailda i ett f5rsta lage 

som motsvarar att respektive tryck pi, p2 i respektive 

bromskrets   underskrider   ett   forutbestamt   gransvarde Pi© 

20 respektive p2». Vidare stalls den tredje ventilen 23 i 

ett andra lage om endera av den fSrsta ventilen 18 eller 

den andra ventilen 19 ar stailda i ett lage som motsvarar 

att respektive granstryck piG, p2© 5verskrids, Med andra 

ord  kommer den tredje ventilen 23  att  stailas  i namnda 

25 fdrsta ISge om blida de tva bromskretsarna har upph^rt att 

fungera och stailas i namnda andra lage om ^tminstone den 

ena av de tv& bromskretsarna fungerar tillfredsstailande. 

I figur 2 visas uppfinningens funktion, narmare bestamt i 

30 ett tillst&nd dar parkeringsbromsen 8 ar ansatt, varvid 

den tryckluft som normalt (d.v.s. nar parkeringsbromsen 8 

inte ar ansatt) hSller tillbaks fjadern 9 evakuerats till 

atmonsfaren via den tredje ventilen 23, som f6r detta 

andamSl ar staild i sitt forsta lage i vilket 

35 trycksluftsfOrbindelsen med parkeringsbromsen 8 ar 

forbunden   med   atmosfaren   via   den   tredje   ventilen 23, 
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Detta lage motsvarar alltsi en nttdsituation vid vilken 

b£da bromskretsarna i fordonet ar ur funktion, d.v.s. 

bromstrycket i respektive bromskrets understiger sina 

respektive gransvarden p10, P20. 

5 

Den tredje ventilen 23 har stailts i sitt fersta lage 

genom att tryckluft har matats via parkeringsbroms- 

ventilen 15 (se figur 2) och fram till den fSrsta 

ventilen   18   samt   till   den   andra   ventilen   19.    I det 

10 aktuella tillst&ndet har det via tryckgivarna 20, 21 

detekterats att bromstrycket i respektive bromskrets 

underskrider sina gransvarden p1G/ p2o, varfor den forsta 

och andra ventilen 18, 19 ar i ett tillstlind som 

motsvarar att ingen tryckluft leds vidare till den tredje 

15 ventilen 23. S& lange detta tillst&nd foreligger koramer 

ingen tryckluft att matas fram och motverka kraften fr&n 

fjadern 9. S&ledes kommer parkeringsbromsen 8 att forbli 

ansatt sa lange detta tillst&nd foreligger. 

20 Detta baseras p& det inledningsvis namnda Gnskem&let att 

ansatta en parkeringsbroms vid en nodsituation som 

motsvarar att trycket i b&da bromskretsarna underskrider 

ett visst varde. Detta galler eftersom dumpern normalt 

kan   k5ras   -   i   vart   fall   en   kort   stund  -   p&   en enda 

25      bromskrets aven om den andra bromskretsen Sr ur funktion. 

Om exempelvis den fGrsta tryckgivaren 20 skulle indikera 

att trycket px i den fGrsta bromskretsen ar hOgre an 

motsvarande   gransvarde   pi© medf6r  detta   att   den f5rsta 

30 ventilen 18 stalls om till ett tillst&nd i vilket 

tryckluft matas fr&n parkeringsbromsventilen 15 och fram 

till vaxelventilen 22. Darifr&n matas tryckluften vidare 

till den tredje ventilen 23, som dh p&verkas s& att den 

antar     ett     tillstSnd     dar     en     tryckluftsforbindelse 

35 upprattas fr&n parkeringsbromsventilen 15/ via den tredje 

ventilen  23  och   fram till  parkeringsbromsen  8. Narmare 



11 

bestamt kommer d& tryckluft att matas fram och motverka 

kraften frSn fjadern 9,  s& att parkeringsbromsen lossas. 

Ett motsvarande ftfrlopp galler om den andra tryckgivaren 

5 21 skulle indikera att trycket p2 i den andra 

bromskretsen ar h$gre an sitt motsvarande gransvarde p2Q. 

I detta fall kommer tryckluft att matas trim 

parkeringsbromsventilen 15, via den andra ventilen 19 och 

fram till vaxelventilen 22. Darifr&n matas tryckluft fram 

10 till den tredje ventilen 23, vilket medfSr att den 

tryckluft matas fram via parkeringsbromsventilen 15, via 

den tredje ventilen 23 och fram till parkeringsbromsen 8. 

Analogt med vad som fOrklarats ovan medf$r detta att 

parkeringsbromsen 8 lossas. 

15 

SSledes kan konstateras att en grundlclggande princip 

bakom uppfinningen £r att parkeringsbromsen endast kommer 

att ansattas automatiskt som en ntfdbromsfunktion om 

bromstrycken   pa,    p2   i   b&da   bromskretsarna   ar alltfar 

20 l&ga, d.v.s. under sina gransvarden pio, p20. Uppfinningen 

medfSr allts£ att risken fdr en oavsiktlig automatisk 

aktivering av parkeringsbromsen kan elimineras, eftersom 

exempelvis ett fel som skulle pfiverka endera av den 

fSrsta   ventilen   18   eller   den   andra   ventilen   19 inte 

25 p&verkar den tredje ventilen 23, och sSledes inte heller 

funktionen hos parkeringsbromsen 8. 

Oberoende av tillst&ndet hos ventilarrangemanget 16 kan 

parkeringsbromsen     8     aven     ansattas     via     en manuell 

30 manSvrering av parkeringsbromsventilen 15. Nar fGraren 

stailer om parkeringsventilen 15 i ett lage som motsvarar 

att parkeringsbromsen 8 ar ansatt kommer tryckluften som 

verkar mot och Mller tillbaks fjadern 9 att evakueras via 

parkeringsbromsventilen       15.       PS       s&       vis kommer 

35       parkeringsbromsen 8 att ansattas. 
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Uppfinningen kommer nu att beskrivas med hanvisning till en 

ytterligare utfSringsform som visas i blockschemaform i 

figur 3. I likhet med vad som forklarats ovan innefattar 

denna andra utfSringsform en fSrsta tryckgivare 20' och en 

andra tryckgivare 21', vilka ar inrattade att detektera 

trycket pi, p2 i de tvlt bromskretsarna i det aktuella 

fordonet. Var och en av de de tv& tryckgivarna 20', 21' ar 

anslutna till motsvarande ingangar pk en forsta elektronisk 

styrenhet 24. Styrenheten 24 ar lampligen datorbaserad och 

ar inrattad att detektera huruvida detekterade varden 

avseende tryckniv&erna pi, p2 i bromskretsarna understiger 

gransvarden pla, pzo, vilka motsvarar de tryckniv&er vid 

vilka en korrekt funktion hos bromskretsarna kan 

garanteras. 

En utg&ng fr&n den fSrsta styrenheten 24 ar ansluten till 

en parkeringsbroms 8' och ar inrattad att aktivera denna i 

det fall att naronda tryck pX/ p2 underskrider sina 

respektive gransvarden pls, p2s. I det fall parkerings- 

bromsen 8' utgSrs av en fjaderbroms av liknande typ som 

beskrivits ovan kan lampligen styrenheten 24 vara inrattad 

att aktivera en (ej visad) elektriskt styrbar ventil f5r 

evakuering av den tryckluft som h&ller emot en fjader i 

parkeringsbromsen 8'. P& sk vis ansatts parkeringsbromsen 
8'. 

P& liknande satt som i den utforingsform som visas i 

anslutning till figur 2 kommer s&ledes aven 

parkeringsbromsen 8' enligt figur 3 att ansattas i det fall 

att trycket px, p2 i b&da bromskretsarna hos det aktuella 

fordonet har sjunkit under sina gransvarden. Det kan 

s^ledes konstateras att funktionen hos styrenheten 24 

enligt figur 3 i huvudsak motsvarar funktionen hos ventil- 

arrangemanget 16 som beskrivits ovan med hanvisning till 

figur 2. Analogt med vad som fbrklarats ovan kommer detta 

att    leda    till    en    saker    funktion    vid    aktivering av 



nodbromsfunktionen. 
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I figur 4 visas i blockschemaform en ytterligare 

utfSringsform av uppfinningen. I likhet med vad som 

forklarats ovan innefattar denna tredje utfSringsform en 

fSrsta tryckgivare 20' och en andra tryckgivare 21', vilka 

ar inrattade att detektera trycket px, p2 i de tv& 

bromskretsarna i det aktuella fordonet. Var och en av de 

tv& tryckgivarna 20', 21' ar ansluten till ingSngar p& en 

andra elektronisk styrenhet 25 respektive en tredje 

elektronisk styrenhet 26. De tvk styrenheterna 25, 26 ar 

lampligen datorbaserade och ar oberoende av varandra 

inrattade att detektera huruvida detekterade varden 

avseende tryckniv&erna pi, p2 i bromskretsarna understiger 

gransvarden pio, p**/ vilka motsvarar de tryckniv&er vid 

vilka en korrekt funktion hos bromskretsarna kan 

garanteras. 

En utgSng fr&n den andra styrenheten 25 ar ansluten till en 

forsta ing&ng hos den ovannamnda forsta styrenheten 24, 

medan en utg&ng fr&n den tredje styrenheten 26 ar ansluten 

till en andra ingSng hos namnda forsta styrenhet 24. Den 

fGrsta styrenheten 24 ar, i analogi med vad som beskrivits 

ovan med hanvisning till figur 3, inrattad for avkanning av 

signaler frSn den andra respektive tredje styrenheten 25, 

26 som anger huruvida namnda tryck plf p2 underskrider sina 

respektive gransvarden Plo, P20. Qm sJi ar fallet kommer den 

forsta styrenheten 24 att aktivera en parkeringsbroms 8'. I 

det fall parkeringsbromsen 8' utgSrs av en fjaderbroms av 

liknande typ som beskrivits ovan kan lampligen den fdrsta 

styrenheten 24 vara inrattad att aktivera en (ej visad) 

elektriskt styrbar ventil for evakuering av den tryckluft 

som h&ller emot en fjader i parkeringsbromsen 8'. P& s& vis 

ansatts parkeringsbromsen 8'. 

PS   liknande   satt   som   i   den   utfttringsform   som   visas i 
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anslutning till figur 3 kommer s&ledes aven 

parkeringsbromsen 8' enligt figur 4 att ansattas i det fall 

att trycket pi, p2 i b&da bromskretsarna hos det aktuella 

fordonet har sjunkit under sina gransvarden, Analogt med 

5 vad sora fSrklarats ovan kommer detta att leda till en saker 

funktion vid aktivering av nSdbromsfunktionen, eftersom de 

tre styrenheterna 24, 25, 26 fungerar oberoende av varandra 

och eftersom exempelvis en felaktig signal fr&n den andra 

styrenheten 25 inte automatiskt f6r med sig att 

10 parkeringsbromsen 8' ansatts, eftersom den ftfrsta 

styrenheten 24 endast aktiverar parkeringsbromsen om b&de 

den andra styrenheten 25 och den tredje styrenheten 26 

signalerar ett alltfor Ifigt bromstryck. 

15 Uppfinningen ar inte begransad till ovan beskrivna och pk 

ritningarna visade utfSringsexempel, utan kan varieras inom 

ramen far de efterfoljande patentkraven. Exempelvis kan 

uppfinningen utnyttjas vid olika typer av fordon med tvh 

bromskretsar,   vid vilka  det  finns  ett behov  av en saker 

20 nSdbroms funktion utan oavsiktlig aktivering, Exempelvis 

kan uppfinningen utnyttjas fOr att undvika oavsiktlig 

ansattning av hjulbromsarna hos en lastbil eller buss. 

Den ovan beskrivna parkeringsbromsen kan ocksi kombineras 

25      med    andra    bromsfunktioner    och    exempelvis    ocksS en 

differentialsparr. 
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111245 PA 

2000-04-18 

5 PATENTKRAV: 

1. Anordning for aktivering av en n5dbromsfunktion (8; 8') 

hos ett fordon (1) i beroende av huruvida en ordinarie 

bromsfunktion   innefattande   en   fSrsta   bromskrets   och en 

10      andra bromskrets ar ur funktion, kannetecknad 

d a r a v , att den innefattar en f6rsta givare (20/ 20') 

fSr detektering av huruvida trycket (pi) i den forsta 

bromskretsen understiger ett forsta gransvarde (pia) , en 

andra   givare    (21;    21')    fSr   detektering   av huruvida 

15 trycket (p2) i den andra bromskretsen understiger ett 

andra gransvarde (p20) , samt medel (16; 24/ 25, 26) for 

aktivering av namnda nGdbromsfunktion om trycket (px) i 

den forsta bromskretsen understiger det fbrsta gransvarde 

(p10)  samtidigt som trycket  (p2)   i den andra bromskretsen 

20      understiger det andra gransvardet  (p20) . 

2. Anordning enligt patentkrav 1, kannetecknad 

d a r a v , att namnda bromsfunktion utgors av en till 

fordonet  (1)  hGrande parkeringsbroms  (8;  8')   inrattad som 

25       en nSdbroms. 

3. Anordning enligt patentkrav 1 eller 2, kanne- 

tecknad    d a r a v ,   att den forsta tryckgivaren 

(21)    ar   ansluten   till   en   forsta   ventil    (18)    som ar 

30 inrattad att inta ett forsta lage nar trycket (pi) i den 

fOrsta bromskretsen underskrider det forsta gransvardet 

(PIG) och att den andra tryckgivaren (21) ar ansluten 

till en andra ventil (19) som ar inrattad att inta ett 

f5rsta   lage   nar   trycket    (p2)    i   den   andra bromskretsen 

35 underskrider det andra gransvardet (p2©) , varvid den 

forsta och andra ventilen   (18,   19)   ar  anslutna  till en 
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tredje ventil (23) som ar inrattad att anta ett lage f6r 

ansattning av namnda nodbromsfunktion (8) nar den forsta 

ventilen (17) ar i namnda forsta lage och den andra 

ventilen  (18)  ar i naranda forsta lage. 

5 

4, Anordning enligt n&got av patentkrav 1-3/ k a n n e - 

tecknad darav, att den innefattar en 

ytterligare ventilanordning (15) f5r manuell ansattning 

av namnda nodbromsfunktion* 

10 

5* Anordning enligt patentkrav 1 eller 2,  k a n n e - 

tecknad    darav,  att den innefattar en fOrsta 

elektronisk styrenhet (24)  till vilken den forsta givaren 

(20')   och  den   andra   givaren   (21')   ar   anslutna, varvid 

15 styrenheten (24) ar inrattad far aktivering av namnda 

nodbromsfunktion (8') om den fOrsta givaren (20') och den 

andra givaren (21*) indikerar att trycket (pi) i den 

fOrsta bromskretsen understiger det fOrsta gransvardet 

(Pio)     och    trycket     (P2)     i    den    andra bromskretsen 

20       understiger det andra gransvardet  (p2o) . 

6. Anordning enligt patentkrav 5, kannetecknad 

d a r a v , att den forsta givaren (20') ar ansluten till 

den   fOrsta   styrenheten   (24)   via   en   andra elektronisk 

25 styrenhet (25) och att den andra givaren (21') ar 

ansluten till den fOrsta styrenheten (24) via en tredje 

elektronisk styrenhet (26), varvid den andra styrenheten 

(25) och den tredje styrenheten (26) var och en fOr sig 

ar    inrattade    for   detektering   av   huruvida    trycket i 

30 respektive bromskrets understiger respektive gransvarden 

(Pio/ P20) / saint att den andra styrenheten (25) och den 

tredje styrenheten (26) ar anslutna till den forsta 

styrenheten (24) for aktivering av namnda 

n5dbromsfunktion   (8')   om den andra  styrenheten   (25) och 

35 den tredje styrenheten (26) indikerar att trycket (pi) i 

den      fOrsta      bromskretsen      understiger      det forsta 
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gransvardet (Pio) och trycket (p2) i den andra 

bromskretsen understiger det andra gransvardet  (p20) . 

7.   Forfarande   for   aktivering  av  en  nddbromsfunktion (8; 

5       8')  hos ett fordon  (1)   i beroende av huruvida en ordinarie 

bromsfunktion   innefattande   en   fOrsta   bromskrets   och en 

andra bromskrets ar ur funktion, kannetecknat 

d a r a v ,  att det innefattar: 

detektering  av  huruvida  trycket   (pi)   i   den forsta 

10      bromskretsen understiger ett forsta gransvarde  (pi©) , 

detektering   av   huruvida   trycket   (p2)    i   den andra 

bromskretsen understiger ett andra gransvarde  (p2«) , samt 

aktivering   av   namnda   ntfdbromsfunktion   om trycket 

(px)    i   den   f5rsta   bromskretsen   understiger   det fSrsta 

15      gr^nsv^rde   (pio)   samtidigt  som trycket   (p2)   i  den andra 

bromskretsen understiger det andra gransvardet  (p20) . 
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2000-04-18 

5 

SAMMANDRAG: 

Uppfinningen avser en anordning f5r aktivering av en 

nOdbromsfunktion  (8;  8')  hos ett fordon  (1)   i beroende av 

10 huruvida en ordinarie bromsfunktion innefattande en fSrsta 

broraskrets och en andra bromskrets ar ur funktion. 

Uppfinningen kannetecknas av att den innefattar en fGrsta 

givare (20; 20') f6r detektering av huruvida trycket (pi) 

i    den    fOrsta    bromskretsen    understiger    ett ftfrsta 

15 gransvarde (PIQ) , en andra givare (21; 21') f6r 

detektering av huruvida trycket (p2) i den andra 

bromskretsen understiger ett andra gransvarde (p2o) / samt 

medel (16; 24/ 25/ 26) for aktivering av namnda 

n^dbromsfunktion     om     trycket      (pi)      i      den forsta 

20 bromskretsen understiger det fQrsta gransvarde (Pio) 

samtidigt som trycket (p2) i den andra bromskretsen 

understiger det andra gransvardet (p2a) . Uppfinningen 

avser ocksS ett forfarande f6r slidan aktivering av en 

nOdbromsfunktion*    Genom   uppfinningen   medges    en saker 

25 aktivering av en n6dbromsfunktion och en minskad risk att 

denna n6dbromsfunktion aktiveras i onodan, d.v.s. nar den 

inte behovs. 

(Fig. 2) 
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